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Código de Conduta Ética e Mecanismos de Integridade do Escritório 

 

Nós respeitamos, protegemos e fazemos avançar as pessoas com quem trabalhamos, empresas às 

quais atendemos, comunidade a qual fazemos parte e o planeta que compartilhamos. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO ESCRITÓRIO 

 

O escritório especializado em Direito Ambiental e Regulatório, Renata Franco Advogados presta 

serviços jurídicos especializados e diferenciados, comprometido com a excelência para uma atuação 

ágil, eficiente, precisa e personalizada, acreditando que o conhecimento jurídico e o técnico se 

completam. Em nossa atividade diária, atuamos com integridade e honestidade e sempre mantendo 

os mais altos padrões de responsabilidade, de acordo com as leis e princípios éticos. 

 

Nossa visão é ser referência em suas áreas de especialidades por seus serviços diferenciados e 

personalizados, apresentando soluções inovadoras que refletem em resultados efetivos. 

 

Somos um escritório altamente especializado que atua na área Jurídica e técnica. Individualizando 

as necessidades de cada cliente, conhecendo o negócio, entendendo o problema e compartilhando 

soluções nas áreas Ambiental e Regulatória com efetividade e assertividade.  

 

Nossos valores são duradouros e estão no centro do que somos e de como agimos. 

 Comprometimento, entusiasmo, parceria e pessoalidade;  

 Comportamento ético, franco e honesto;  

 Inteligência jurídica com criatividade;  

 Dedicação, pessoalidade e proatividade; 

 Disponibilidade e celeridade. 
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2. OBJETIVO DO CÓDIGO 

 

Este código de ética busca a realização da visão, missão e valores do Escritório, é a peça primordial 

que expõe nossas expectativas, orienta as ações de nossos colaboradores e explicita a postura da 

sociedade diante de nosso público. Também faz parte do nosso objetivo promover uma cultura de 

integridade e de responsabilidade no exercício da advocacia, além de evitar desvios morais e 

favorecimentos no escritório, de modo que as decisões devem ser pautadas em princípios éticos. 

 

 

3. ABRANGÊNCIA/PÚBLICO ALVO – A QUEM SE APLICA:  ADVOGADOS, ASSOCIADOS, ESTAGIÁRIOS, 

CORRESPONDENTES, CONSULTORES, FORNECEDORES) 

 

Este código se aplica tanto aos advogados sócios, advogados associados, assistentes jurídicos, 

profissionais contratados, estagiários e colaboradores eventuais, indistintamente e sem privilégios. 

   

3.1. Adesão de novos colaboradores 

Toda e qualquer admissão está sujeita à apresentação deste código, bem como ao recolhimento da 

assinatura do contratado/vinculado no respectivo termo de ciência, o qual constituirá adicional da 

obrigação prevista em termo escrito. 

 

3.2. Assinatura termo de ciência  

Todos os advogados sócios, advogados associados, assistentes jurídicos, profissionais contratados, 

estagiários e colaboradores eventuais assinam o termo de ciência, conforme modelo anexo, 

aceitando e se comprometendo a adotar todas as práticas e condutas aqui descritas. 

 

 

 

 

 



<<20180501_Código de Conduta_Rev1>> 

 
 

 

 3 

4. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

 

Este Manu será continuamente revisto e atualizado e, visando o efetivo cumprimento do mesmo, as 

revisões serão objeto de ampla divulgação interna e externa, além de impactar na adaptação de 

outros regramentos e documentos que estejam relacionados com os vínculos profissionais e 

contratos mantidos pelo Escritório. 

 

 

5. COMPLIANCE OFFICER 

 

Profissional responsável pela implementação e efetivação do Programa de Compliance, redigindo 

todos os documentos necessários em termos práticos, preparando e aplicando os treinamentos 

contínuos, além de fiscalizar a execução das ações e instaurar as investigações necessárias, inclusive 

acompanhar e responder o Canal de Denúncias. 

 

Compete ao Compliance Officer fornecer a orientação necessária para que as práticas de ética sejam 

cumpridas rigorosamente, sempre pautado no mais elevado padrão de integridade e de acordo com 

o comprometimento da alta Direção do Escritório e seus integrantes. 

 

 

6. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E VALORES 

 

6.1. Ética e Integridade 

São elencados como princípios mais importantes em termos de Compliance para o Escritório a 

honestidade, integridade, veracidade, lealdade, respeito e valorização da dignidade, 

responsabilidade e confidencialidade. 

 

6.2. Legalidade (legislação, regulamentos, código de ética da OAB) 

Todos os assuntos tratados de forma profissional ou decorrente do próprio exercício da atividade 

advocatícia devem estar de acordo com as legislações disponíveis e vigentes. 
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6.3. Profissionalismo 

É esperado que cada profissional do Escritório atue com o mais elevado nível de excelência. 

Possuir e manter as competências e os conhecimentos relevantes para o desempenho das 

respectivas atividades é um dever de todos os profissionais. 

 

6.4. Excelência na prestação de serviços 

Até por ser um escritório especializado nas especialidades em que atua, busca prestar seus serviços 

primando pela mais alta qualidade, competência, agilidade e cordialidade. 

 

6.5. Responsabilidade 

Apesar da advocacia ser considerada uma atividade de meio, estamos comprometidos em buscar a 

solução almejada por nossos clientes. 

 

6.6. Sustentabilidade 

O escritório, tendo consciência dos problemas que nosso planeta ecologicamente enfrenta, toma 

medidas tais como redução de geração de resíduos, reciclagem, priorização de luz e ventilação 

natural, dentre outras práticas, visando a diminuição do impacto da atividade humana sobre o meio-

ambiente. 

 

 

7. DEVERES DO ADVOGADO 

 

O advogado agirá sempre de maneira a zelar pela Justiça, defesa do Estado Democrático de Direito, 

dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade e da paz social, 

cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os 

valores que lhe são inerentes. 
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Em sua conduta, o advogado deverá preservar a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, 

resguardando caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia; atuando com 

honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. 

 

O advogado deve ter consciência de que o Direito é um meio de mitigar as desigualdades para o 

encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. 

 

 

8. AMBIENTE DE TRABALHO 

 

É primordial para o bom convívio entre os profissionais o tratamento cordial e respeitoso com os 

integrantes da equipe, além da busca pela convivência harmônica, independentemente da sua 

ocupação ou função, o que se estende aos visitantes, clientes e parceiros. 

 

 

9. RELAÇÃO ENTRE COLABORADORES – RESPEITO, DISCRIMINAÇÃO. 

 

Não se admite qualquer prática ofensiva ou discriminatória em razão de gênero, idade, origem, 

crença, gravidez, cultura, opção sexual ou qualquer outro motivo que possa ensejar comentários 

desagradáveis ou brincadeiras inoportunas. 

 

Estão terminantemente proibidas todas e quaisquer posturas de assédio ou retaliação, seja em 

relação a integrantes do Escritório, clientes, visitantes, parceiros ou funcionários públicos. 

 

É encorajado um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, privilegiando-se posturas 

apropriadas e respeitosas, na medida da formalidade esperada, dentro do espaço do Escritório, suas 

representações ou órgãos públicos, e também no tempo além da atividade laboral. 
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10. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

Os profissionais são contratados e promovidos com base na sua qualificação e atuação profissional, 

seu caráter e as escolhas de seleção pela Alta Administração são pautadas no mérito e na 

oportunidade de desenvolvimento. 

   

 

11. RELAÇÃO COM CLIENTES 

 

As reuniões e atendimentos aos clientes e potenciais clientes devem ser pautadas em um 

relacionamento franco e sincero, sem promessas de resultados, e esclarecendo-se sempre os riscos 

adversos, munindo-o de elementos e informações para a sua tomada de decisão. 

 

Eventuais gastos e empenhos financeiros decorrentes da relação processual, atuação administrativa 

ou consultiva devem ser previamente elencados, combinando-se antecipadamente a forma de 

reembolso ou realização destes pagamentos. 

 

A divulgação dos honorários advocatícios deve ser realizada em conformidade com o regramento da 

Classe, atentando-se para as possibilidades financeiras e formas de quitação definidas em contrato 

escrito e firmado em nome da Sociedade. 

 

Na hipótese de familiares e amigos se tornarem clientes do Escritório, os serviços devem ser 

prestados nos mesmos moldes em que são oferecidos a todas as outras pessoas na mesma situação, 

sem qualquer tratamento preferencial em relação a prazos e contratos. 

 

Jamais instruir ou recomendar aos clientes acerca de condutas infratoras ou ilegais que possam 

proporcionar ganho de causa ou qualquer outra vantagem ao serviço advocatício. 

 

Na hipótese de ser questionado por algum cliente acerca de atitudes ilícitas em benefício do 

processo ou procedimento, seja na esfera administrativa ou judicial, orientar acerca da ética e do 
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compromisso com a integridade por parte do Escritório, bem como alertá-lo de eventuais sanções 

criminais de sua pretensa conduta, e, por fim, negando-se a tal conduta. 

 

As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que 

essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando 

as dúvidas existentes, promova, em seguida, o substabelecimento do mandato ou a ele renuncie. 

 

No exercício de seu mandato, o advogado atuará como patrono da parte, por isso, é de suma 

importância que ele transmita à causa orientação que lhe pareça mais adequada procurando 

esclarecer ao cliente quanto à estratégia planejada. 

 

 

12. RELAÇÃO COM AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES PÚBLICOS E TERCEIROS. 

 

Os profissionais do Escritório, nas suas relações com os agentes políticos, autoridades, servidores 

públicos e terceiros em geral, tem o dever de prezar pela urbanidade, tratando a todos com respeito 

e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir 

igual tratamento de todos com quem se relacione. 

 

 

13. CONFLITO DE INTERESSES 

 

Prezando pela relação mantida com a clientela, todo novo caso a ser aceito deve ser comunicado à 

Alta Administração, que avaliará a existência de eventual conflito de interesse com alguma parte já 

representada. 
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14. EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES NA OAB E NA REPRESENTAÇÃO DA CLASSE 

 

Os advogados do Escritório, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados 

do Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos 

ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições do Código de Ética da OAB e que 

revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que 

representa. 

 

 

15. PUBLICIDADE PROFISSIONAL 

 

A publicidade profissional do Escritório tem caráter meramente informativo e preza pela discrição e 

sobriedade, não admitindo a captação de clientela ou mercantilização da profissão. 

 

15.1. Vedações 

Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz publicitária 

descrita no item anterior, sendo vedados: a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e 

televisão; o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade; as 

inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público; a divulgação de 

serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e 

outras; o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos 

literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual 

participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo 

permitida a referência a e-mail; a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas 

assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela.  

 

15.2. Relação com os meios de comunicação social 

A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos observará os princípios e as 

diretrizes estabelecidas pelo Código de Ética da OAB. 
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16. ADVOCACIA PRO BONO 

 

Entende-se por advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos 

em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os 

beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. 

 

A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não 

dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado; não pode ser 

utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais 

objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. 

 

No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o 

profissional empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta 

amparada e confie no seu patrocínio. 

 

 

17. SIGILO PROFISSIONAL 

 

Todos os integrantes e colaboradores têm o dever de manter a confidencialidade sobre informações 

do Escritório, sigilosas ou exclusivas, assim como de clientes, fornecedores, colegas ou terceiros que 

se relacionem com a sociedade. 

 

É de inteira responsabilidade de cada um da equipe cumprir as normas e procedimentos 

relacionados com a segurança e privacidade das informações pessoais e confidenciais, incluindo a 

transmissão e o compartilhamento de dados, limitando-se estes apenas para o objetivo para o qual 

foram recolhidas e apenas por pessoas autorizadas. 
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Não se deve discutir assuntos confidenciais ou de casos ainda não ajuizados, ou sigilosos, em locais 

públicos, como elevadores, corredores, restaurantes, clubes e transporte público, inclusive internet 

ou em qualquer outro meio de comunicação eletrônico. 

 

 

18. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE DOCUMENTOS 

 

Está expressamente proibida a cópia não autorizada de qualquer software ou dado do Escritório 

para uso além da atividade profissional. 

 

O endereço eletrônico profissional deve ser utilizado exclusivamente para comunicados 

relacionados com a atividade laboral. 

 

Não é permitido reencaminhar nenhuma mensagem de correio eletrônico com conteúdo 

profissional, atinente às atividades do Escritório, para quaisquer endereços externos pessoais, 

incluindo o do seu computador residencial ou pessoal. 

 

Os computadores, notebooks e dispositivos móveis disponibilizados pelo escritório devem ser 

utilizados exclusivamente para atividades profissionais, estando terminantemente vedado o acesso 

às redes sociais, sítios de entretenimento, canais de televisão, vídeo ou mídias. 

 

Salvo se indicado pela Alta Administração é proibida a instalação de quaisquer softwares ou 

ferramentas virtuais nos computadores e equipamentos disponibilizados pelo Escritório. 

 

O uso da rede móvel em dispositivos pessoais (celulares, tablets e smartphones) deve ser consciente 

e exclusivo para atividades profissionais, visando a manutenção do fluxo de comunicação na 

velocidade e banda contratadas. 

 

Nenhum usuário poderá renomear, editar ou excluir arquivos das pastas do Escritório que sejam de 

responsabilidade de outras áreas ou colegas, sem autorização. 
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Não será admitida em qualquer hipótese a cópia ou espelhamento de qualquer arquivo ou pasta do 

Escritório, seja em diretório de rede ou em nuvem, para fins além da atividade profissional na 

estrutura interna, responsabilizando-se o infrator, inclusive, com pena de demissão justificada ou 

rescisão contratual. 

 

Os registros históricos de acessos de internet e dos equipamentos do Escritório, podem ser a 

qualquer tempo alvo de auditoria, fiscalização e controle, punindo-se aqueles que estiverem em 

desconformidade com as práticas elencadas. 

 

 

19. RECEBIMENTO DE VALORES E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Os integrantes do escritório que necessitarem realizar algum deslocamento em decorrência da 

natureza de trabalho deverão apresentar formulário de prestação de contas, acompanhados dos 

respectivos comprovantes. 

 

O ressarcimento a título de viagem inclui tarifas de passagens aéreas, viação ou locação de carros, 

reposição de valor de combustível por quilômetro comprovadamente percorrido em caso de uso de 

veículo próprio, utilização de taxi mediante acionamento por aplicativo (com relatório de percurso 

e custo a ser apresentado ao Escritório), e, ainda, despesas com diárias de hospedagem em 

local/valor compatível, bem como o ressarcimento de alimentação/refeição. 

 

Em hipótese alguma haverá ressarcimento de bebidas alcoólicas, mesmo que usufruídas por clientes 

acompanhantes na diligência. 
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20. REPRESENTANDO O ESCRITÓRIO 

 

Qualquer manifestação pública como representante do Escritório depende de autorização da Alta 

Administração, sem a qual fica vedada qualquer declaração oficial ou fornecimento de material para 

publicação em meio de comunicação, inclusive informalmente por redes sociais ou sítios da internet, 

mesmo que em páginas pessoais. 

 

O uso do papel timbrado do Escritório e sua logomarca estão restritos ao desempenho da atividade 

profissional, e não podem ser apresentados para divulgar informações que não guardem identidade 

com a natureza do serviço, tampouco para atuar em demandas que não sejam de conhecimento da 

Alta Administração. 

 

Em se tratando de uso e divulgação autorizada em rede social, a publicação em páginas virtuais ou 

links de conteúdos estão limitados apenas à finalidade advocatícia, e não podem lançar promoção 

pessoal nem ofender a integridade e o decoro de nenhuma personalidade física ou jurídica. 

 

Não se admite que um integrante ou colaborador atue como porta-voz não autorizado do Escritório, 

ou que divulgue informações privativas de clientes, fornecedores ou parceiros. 

 

Em caso de eventuais publicações, exposições, participação em eventos ou compartilhamento de 

conteúdo, devem ser observadas as leis de proteção aos direitos autorais, marcas e sempre evitando 

qualquer ofensa ou direcionamento inapropriado acerca de alguma pessoa. 

 

 

21. DOAÇÕES E PATROCÍNIOS 

 

No intuito de garantir que as doações com fins de responsabilidade social ocorram com o mais 

elevado padrão de transparência, integridade e legalidade esta Política institui as seguintes 

diretrizes.  A Alta Administração será responsável por selecionar, validar e gerenciar as doações com 
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fins de responsabilidade social a serem feitas para organizações sem fins lucrativos.   Essas doações 

com fins de responsabilidade social podem ocorrer em diferentes modalidades, seja através de 

contribuições financeiras, programas solidários, voluntariado, esporte, lazer, projetos 

profissionalizantes, entre outros.  

  

São vedadas doações com a finalidade de se obter vantagem inadequada ou influenciar a ação de 

qualquer pessoa, seja agente público, fornecedor, terceiro, dentre outros, independentemente da 

idoneidade da organização a ser favorecida.  São vedadas doações para organizações sem fins 

lucrativos que tenham algum histórico de envolvimento com corrupção ou fraude.   

 

 

22. VIAGENS, BRINDES E PRESENTES 

 

Está proibida a oferta de presentes como entretenimento, itens de valor ou qualquer outro bem que 

denote natureza de transação empresarial ou governamental, por suposto ou pretendido favor. 

 

Contribuições políticas pessoais devem ser comunicadas à Alta Administração e ao Compliance 

Officer, no sentido de bem realizar a gestão de riscos em demandas atuais ou futuras contra o 

respectivo partido ou seus representantes. 

 

Devem ser rigorosamente seguidas a lei anticorrupção e a lei de improbidade administrativa 

brasileiras, que preveem o anti-suborno, que é incentivado pelo Escritório. 

 

É proibida a oferta, promessa ou oferecimento de um objeto de valor ou oportunidades e benefícios 

a representantes governamentais, agentes ou funcionários públicos, ou qualquer outra pessoa que 

tenha poder de influência sobre tais, inclusive advogados, consultores, corretores ou fornecedores 

daqueles. 
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23. COMUNICAÇÃO DE ATIVIDADES SUSPEITAS – COOPERAÇÃO E COMPROMISSO DE TODOS 

 

O Escritório adota medidas eficazes no acompanhamento do seu fluxo financeiro, e repudia qualquer 

conduta capaz de ensejar qualquer ato ilícito tipificado como lavagem de dinheiro ou crime contra 

o sistema financeiro nacional. 

 

As disposições deste tópico exigem especial atenção ao se lidar com clientes, transações ou registros 

financeiros para que possamos colaborar com uma cultura nacional de ética, probidade e legalidade. 

 

Deve-se comunicar imediatamente ao Compliance Officer acerca da ciência de fraudes ou 

transgressões criminais no desempenho do exercício profissional dos integrantes do Escritório para 

fim de que sejam instauradas investigações internas. 

 

Eventuais propostas recebidas de partes contrárias ou de seus procuradores devem ser comunicadas 

ao Compliance Officer, para, juntamente com a Alta Direção do Escritório, definir uma estratégia 

para denúncia junto ao órgão de classe responsável e, se for o caso, aos órgãos de persecução 

criminal. 

 

 

24. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE CONDUTA E DE FRAUDES CIVIS E TRANSGRESSÕES CRIMINAIS 

 

Espera-se de todos o mais elevado padrão de comportamento ético e profissional, assim como a 

fiscalização do cumprimento das regras previstas neste Manual, cumprir as normas dele é uma 

condição de permanência de vínculo com o Escritório. 

 

Cada integrante tem a obrigação de comunicar imediatamente uma conduta não aceitável ou que 

esteja em desconformidade com este manual. 
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Caso alguém esteja ciente de uma situação prevista como inapropriada neste Manual e não leve ao 

conhecimento do responsável pela estrutura do Programa de Compliance a informação dos fatos e 

os envolvidos, considera-se a possibilidade de o ciente estar sujeito à mesma ação disciplinar. 

 

A colaboração em alguma investigação interna ou externa não pode ser motivo de retaliação, 

perseguição ou tratamento diferenciado no Escritório, devendo estas questões serem tratadas 

internamente com o mínimo de impacto à imagem do Escritório e sua equipe. 

 

Conversar abertamente sobre o episódio é sempre a melhor alternativa, pois uma violação não 

comunicada pode prejudicar a reputação ou colocar a imagem do Escritório e colegas em risco. 

 

É de responsabilidade de todos buscar aconselhamento quando identificada alguma situação que 

enseje, ao menos, dúvida acerca do cumprimento das normas deste Manual ou da estrutura legal a 

que está subordinado o Escritório. 

 

 

25. PENALIDADES 

 

Além das penalidades a seguir descritas, o integrante ou colaborador estará sujeito à 

responsabilidade pessoal por qualquer ato impróprio ou ilegal que cometer durante sua relação com 

o Escritório. 

 

Haverá, também, a possibilidade de o integrante ou colaborador ser responsabilizado pela ciência e 

inação acerca de qualquer conduta regulamentada neste Manual e não cumprida em conformidade 

com seu disciplinamento externo. 

 

Além das condutas impróprias e respectiva apuração prevista neste Manual, o Escritório comunicará 

aos órgãos responsáveis por investigação cível ou criminal, bem como às entidades reguladoras, a 

fim de resultar em penalizações civis ou criminais, e, se for o caso, o descredenciamento para o 

exercício de atividade específica. 
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As penalidades possíveis são advertência, suspensão, rescisão contratual e reparação pecuniária a 

título de multa. 

 

 

26. COMITÊ DE ÉTICA 

 

O Comitê de Ética poderá julgar os processos ético-disciplinares, responder a consultas formuladas 

sobre a matéria ético-disciplinar e organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e 

outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado ou estabelecer 

parcerias com as Escolas de Advocacia, com o mesmo objetivo; 

 

 

27. CANAIS DE DENÚNCIA 

 

O escritório conta com um sistema de denúncia para que, tanto nossos colaboradores quanto 

clientes, parceiros ou terceiros possam, assim que identificarem conduta contra os princípios 

adotados pelo presente Código de Ética, comuniquem ao Canal de denúncia. 

  

Cabe aos colaboradores do escritório cumprir com todas as disposições desta Política e assegurar 

que todos os terceiros e parceiros de seu relacionamento sejam informados sobre seu conteúdo.  


